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U heeft het al in Parro kunnen lezen en zien. De leerlingenraad voor dit
schooljaar is gekozen, de eerste vergadering staat gepland en de eerste agenda
wordt gemaakt. De punten op de eerste agenda zijn onder andere; het goede
doel van dit schooljaar voor de kerst, het verdelen van de taken binnen de
leerlingenraad en hoe zorgt de leerlingenraad ervoor dat ze goed kunnen
overleggen met de eigen groep en met de juffen en meesters. We wensen Justin, Evelijn, Flynn, Floris, Thijs en
Catelijne heel veel succes!
U heeft het ongetwijfeld gemerkt, deze week is de ouderraadpleging nieuwe schooltijden uitgezet. De
belangrijkste redenen en gevolgen kunt u lezen in de brief die u hierover ontvangen heeft via Parro, de mail en
op papier. We zien dat heel veel ouders hun formulieren al hebben ingeleverd in de daarvoor bestemde doos.
Heeft u meer informatie nodig of heeft u opmerkingen dan hopen wij dat u dit met ons deelt. Dat kan bij de
MR via mr@brederodedalton.nl en bij Daniëlle.
U heeft de tijd tot 29 november 12.00 uur en u hoort voor de kerstvakantie hoe
het verder gaat met de schooltijden voor het schooljaar 2020 / 2021.
De meest gestelde vragen tot nu toe:
1. Wat willen de leerkrachten?
2. Is de opvang van Partou net als bij Dikke Maatjes in de school?
De antwoorden hierop:
1.

Wanneer er behoefte lijkt te zijn aan een ander urenrooster komen de plannen daarvoor in eerste
instantie vanuit het team. Zo ook bij ons. De PMR (personeelsgeleding van de MR bestaande uit Judith,
Nina en Jiska) heeft de taak op zich genomen om een onderzoek te doen naar waar de voorkeur van
het team ligt. Uit dit onderzoek bleek dat 95% van het team de voorkeur heeft voor het 5 gelijke dagen
model, gebaseerd op de argumenten zoals wij die beschrijven in de brief naar de ouders. Daarna is dit
besproken in de gehele MR. De oudergeleding van de MR heeft nu de ouderraadpleging uitgezet en
adviseert de directie hierin. De directie volgt het advies van de MR in deze. Lang verhaal kort; de
leerkrachten geven de voorkeur aan het 5 gelijke dagen model.
2. Het is onze intentie om de kinderen van de BDS die zich aanmelden bij Partou zoveel mogelijk in de
school op te laten vangen. Een 100% zekerheid kunnen wij hier nu nog niet voor geven. Dit komt omdat
we nu nog niet weten om hoeveel aanmeldingen het straks gaat. Daarnaast gaan er nu al kinderen naar
Partou op andere locatie en we weten nog niet waar daar de voorkeuren liggen. We houden iedereen
zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang.
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Het is Brood en Spelen (bijna) gelukt om voldoende
medewerkers te vinden zodat er voor elke groep een vast
gezicht staat tijdens de overblijf. Er is ook een nieuwe
coördinator aangesteld. Haar naam is Yvette Breek, zij is te
bereiken via brederode@broodspelen.nl en via 06 18489923
Voor administratieve vragen wendt u zich tot www.broodspelen.nl
Met de start van de nieuwe coördinator en medewerkers hebben wij de afspraken nog eens met elkaar onder de
loep genomen. Hieronder de belangrijkste:
•

•
•

•

•

•

Van 12.00 – 12.20 uur gaan de groepen 1/2 buitenspelen op hun eigen schoolplein. Om 12.20 uur gaan zij
naar binnen (met de eigen overblijfjuf) en gezamenlijk een broodje eten. Na het eten is er tijd voor een
boekje lezen, spelletje of kleuren. Om 13.05 uur komt de leerkracht in de klas. Er wordt gezorgd voor een
goede overdracht.
Van 12.00 – 12.20 uur gaan de groepen 3 t/m 5 naar buiten. Om 12.20 uur gaan ze naar de eigen klas waar
ze een broodje eten. Om 12.50 uur gaan zij weer naar buiten.
Van 12.25 – 12.55 uur gaan de groepen 6 t/m Babarrun naar buiten met B&S. Om 13.05 uur komt de
leerkracht aflossen op het schoolplein. Dan vindt er een goede overdracht plaats van B&S naar de
leerkracht.
De eigen overblijfmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor de kinderen. Is er iets aan de hand waar
de overblijfmedewerker niet uitkomt dan wordt er overlegd met de leerling, de overblijfmedewerker en
Yvette. Er volgt in dit geval altijd een overdracht naar de leerkracht. Wanneer nodig worden de ouders
op de hoogte gebracht door Yvette of door de leerkracht.
De afspraken voor het schoolplein
- Niet in de bosjes of bij de fietsen spelen
- Bij regen niet in de zandbak
- Altijd je jas aan indien mee t/m groep 5
- Bij erg slecht weer alle groepen hun jas aan
De overblijfmedewerkers reageren alert bij ongewenst gedrag. Beter een beetje te vroeg dan te laat. De
leerkrachten zijn altijd beschikbaar om te ondersteunen bij problemen. Bij ongelukjes en benodigde
EHBO wordt de BHV-ers van school ingeschakeld, Hiervan worden de ouders in principe altijd op de
hoogte gebracht.

Wij gaan nog voor de kerstvakantie met elkaar overleggen om te zien of deze afspraken goed werken. We merken
dat de medewerkers hun uiterste best doen de kinderen te leren kennen en we zien veel leuke activiteiten op het
plein ontstaan.
Voor de Brederode Daltonschool is Brood&Spelen nog op zoek naar mensen die tussen de middag een uurtje
toezicht willen houden tijdens het eten en het spelen op het schoolplein. Dan vernemen wij dat graag! Laat ons
via werken@broodspelen.nl weten welke dagen u beschikbaar bent. Als medewerker van Brood & Spelen
ontvangt u een vergoeding van €10,- per keer.
Mocht u iemand uit uw omgeving kennen die geschikt is, dan horen wij dat ook graag. We hopen u snel te
ontmoeten!
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Op maandag en dinsdag zijn de muzieklessen van juf Heather in volle gang! In
alle groepen heeft u, via Parro, al kunnen zien wat er zoal gedaan wordt. Naast
het geven van muziekles is Heather begonnen met het samenstellen van een
schoolorkest.
Ook ons schoolkoor “De Daltoons” is weer begonnen met oefenen. Juf Pauline en Antje de
pianiste, zijn elke maandag in het speellokaal om gezellige liedjes in te studeren. Leuk om te
zien dat er zoveel kinderen meedoen! Het eerste optreden (misschien samen met ons
schoolorkest?) staat gepland voor woensdag 18 december. U hoort binnenkort meer over
tijd en plaats via Parro.

Op school nemen wij voor groep 3 t/m 8 methodetoetsen af. Dat doen we niet voor niets natuurlijk. Met het
afnemen van deze toetsen willen wij weten of de leerlingen op de korte termijn de aangeboden stof beheersen
en hoe het vervolgonderwijs eruit moet zien voor de groep én voor de individuele leerling. Met de resultaten
van de toets delen we onze instructiegroepen in. Wie krijgt er op welk moment welke uitleg van de leerkracht.
Daarnaast kijken we wie er nog iets extra’s nodig heeft aan de hand van de afgenomen toets. Denk hierbij aan
een herhaalde uitleg van de leerkracht, extra oefenen met de onderwijsassistent of extra hulp van de ouders.
Om dit goed te kunnen doen, voeren wij de toetsen in in Parnassys. Via dit systeem zien wij snel en duidelijk wie
er wat nodig heeft. Op het moment dat wij de toetsen invoeren zien ouders de resultaten direct in het
ouderportaal. Dit is dus voordat de leerkracht de plannen voor de volgende periode heeft kunnen maken. We
merken dat ouders soms direct na het zien van deze resultaten hun zorg delen met de leerkracht. Heel begrijpelijk
want u ziet een onvoldoende resultaat bij een bepaald vak of een bepaald onderdeel.
Het is van belang dat u weet dat de leerkracht weet wat hem of haar op dat moment te doen staat. De leerkracht
monitort door bijvoorbeeld de stof nogmaals te toetsen, in gesprek te gaan met de leerling en/of ouders te
vragen thuis iets te oefenen. Ziet de leerkracht geen resultaat van de gekozen aanpak dan gaat hij of zij in gesprek
met collega’s en/of met de intern begeleider om te bespreken wat ze nog meer kunnen doen om de leerling
vooruit te helpen. Ouders worden op dat moment zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen.
Maakt een leerkracht zich echt zorgen over de ontwikkeling dan volgt er een zorggesprek met ouders en intern
begeleider en eventuele externe partijen die meedenken over wat er aan de hand kan zijn. Meer over ons
zorgsysteem leest u in de schoolgids die u kunt vinden op de website.
Dus ziet u een onvoldoende resultaat van een toets (onderdeel) in het ouderportaal geef de leerkracht even de
tijd om hiermee aan de slag te gaan en vertrouw erop dat u betrokken wordt op het moment dat de leerkracht
dit nodig acht.

Voor taal en spelling zijn we dit schooljaar gestart met onze nieuwe methode Staal. De belangrijkste redenen om
voor Staal te kiezen was enerzijds omdat deze methode goed past bij wat onze leerlingen nodig hebben en goed
past binnen het daltononderwijs. Omdat onze vorige methode zodanig verouderd was en de resultaten niet naar
verwachting hebben we ervoor gekozen de methode voor alle groepen meteen in te voeren.
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We merken nu dat vooral voor groep 7 en 8 deze overgang best groot is. Staal biedt
het aanleren van de spellingregels op zo’n andere manier aan dat de leerlingen meer
tijd nodig hebben om tot een gewenst resultaat te komen. Er zijn overstapweken
geweest om zoveel mogelijk spellingcategorieën aan te bieden op de manier van
Staal. We zien aan de resultaten van de dictees dat dit voor een aantal leerlingen niet
genoeg is geweest. We zijn hiermee aan de slag gegaan door binnen ons onderwijs
aan groep 6, 7 en 8 meer tijd te besteden aan spelling. We herhalen veel en proberen
op zoveel mogelijk manieren de spellingregels te laten beklijven.
Daarnaast hebben we binnenkort een scholing op maat van de methodemaker die
met ons gaat kijken hoe we dit nog beter kunnen doen.
Dit alles betekent dat u in het ouderportaal soms wat onverwachte resultaten ziet.
We gaan ervan uit dat deze tijdelijk zijn. Mede omdat de resultaten in groep 4 en 5
wél naar (en boven) verwachting zijn.

ICT ontwikkeling
Deze periode zijn we bezig met een uitprobeerperiode met het digitaal afnemen van de methodetoetsen. We
vergelijken de afname met die op papier. Wat levert het de leerlingen op en wat levert het de leerkrachten op.
Daarnaast denken we vast na over hoe we de 20 nieuwe Chromebooks gaan invoeren die in het nieuwe jaar
besteld gaan worden. En hoe betrekken we het onderwijs aan groep 1/2 hierbij.
Daltonontwikkeling
Een groot deel van het team is begonnen aan de 2-jarige opleiding tot daltonleerkracht. Henk, Jacqueline, Nadia,
Martijn, Kim, Judith, Susanne, Maarten en Astrid volgen deze opleiding in de avonduren op school.
Het ontwikkelteam dalton is druk bezig met het verder vormgeven van het portfolio. De eerste resultaten hiervan
kunt u zien tijdens de portfoliogesprekken in februari 2020
Onderwijs op Maat ontwikkeling
Voor onderwijs op maat is het ontwikkelteam, samen met de bouwcoördinatoren, bezig om het thematisch
werken in alle groepen in te gaan zetten. Vanuit dit thematisch werken ontstaat een onderwijsaanbod dat passend
is in de weektaak van alle leerlingen. In de weektaak kunnen we vervolgens weer gaan focussen op speciaal voor
jou (leerkracht gestuurd; gericht op de basisvakken) en speciaal voor mij (leerling gestuurd; gericht op
belangstelling en talent in ateliervorm). Het inrichten van de ateliers wordt hiermee doelgericht en passend bij
wat de leerlingen willen leren. Dit grijpt weer mooi in elkaar met de daltonontwikkeling waarmee we het
eigenaarschap van leerlingen willen vergroten.
In groep Babarrun wordt binnenkort de eerste periode geëvalueerd met leerkrachten, ouders en leerlingen.
Vanuit daar worden de plannen voor de korte en lange termijn vastgesteld. De volgende ronde
portfoliogesprekken start volgende week. Er is een start gemaakt met het van stellen van doelen voor de
zaakvakken.
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Belangrijke data
week 25 nov
26 / 27 november
29 november
5 december

6 december
10 / 11 december

week 16 december
18 december
19 december
20 december
6 januari
7 januari
week 16 december

Portfoliogesprekken Babarrun
Danielle afwezig i.v.m. OPO IJmond studie 2-daagse
Tot 12.00 uur kunt u nog meedoen met de ouderraadpleging van onze MR over de nieuwe
schooltijden!
Hoog bezoek!

* Let op, alle kinderen volgen de normale
schooltijden*
Studiedag, alle groepen zijn vrij, het team gaat zich richten op het versterken van de
professionele cultuur, passend bij de visie van de school
Wij migreren onze ICT omgeving naar Windows 10. Hierdoor zijn we internet technisch uit
de lucht.
U kunt de school en de leerkrachten bereiken via Parro en de mobiele schooltelefoon
06 28253323
Uitslag en vervolg ouderraadpleging nieuwe schooltijden
Uitvoering schoolkoor De Daltoons! Info over tijden volgt later via Parro
Kerstviering
* schooltijden voor alle groepen (o.v.b.) 8.30 – 12.00 uur 17.15 – 18.30 uur*
Start kerstvakantie (normale schooltijden)
1e schooldag 2020
Start cito periode groep 1 t/m 8
Volgende Brederbode – korte versie -

Lees verder voor externe informatie….
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https://sportfever.nl/product/voetbal-2-daagse/
https://sportfever.nl/product/sport-2-daagse/
Mocht u interesse of vragen hebben over een van deze evenementen kunt u contact opnemen met:
Jimmy Kelder Coördinator Evenementen Sportfever E: Events@sportfever.nl W: www.sportfever.nl
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SportMix FREERUNNEN

Sportmix Algemeen
Vrijdagmiddag van 13:40 tot 14:40 wordt de SportMix georganiseerd in de gymzaal aan de Wulverderlaan 3
Santpoort-Noord.
De SportMix is een goede en leuke manier om uw kind kennis te laten maken met verschillende sporten. Iedere periode
wordt er één sport aangeboden, een periode bestaat uit 4 à 5 lessen. Voorbeelden van sporten die aangeboden worden
zijn: gym, tuimelen, voetbal, hockey enz. De SportMix is voor de kinderen van groep 1 t/m 4.
De SportMix is het hele schooljaar, alleen in de vakanties is er geen les.
Sport- en spelactiviteiten
De diverse sport en spelactiviteiten worden gegeven door de buurtsportcoach.
De kinderen leren spelenderwijs mikken, samenwerken, spelen tegen elkaar, winnen en verliezen.
Er komen diverse beweeg- en sportactiviteiten aan bod.
Tijd: 13.40- 14.40 uur
Locatie: Gymzaal de Parnassiaschool
Kosten: €09,00
Let op: deze periode bestaat uit 3 lessen.
Aanmelden voor de SportMix Freerunnen kan via de website: https://www.sportpasvelsen.nl/
Of via deze link: https://www.sportpasvelsen.nl/LeefModule/Details/10393

Met vriendelijke groet,
Adrie Engel
Buurtsportcoach
aengel@sportsupport.nl

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school, in de trein en op straat.
Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone
ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Hoe kun je je kind hierin begeleiden? Lees meer in de tipsheets.
Zorgen over het mediagebruik van je zoon/dochter? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 023- 7891777 op
werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
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